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La història pesa, però no és garantia de veracitat. La repetició 

d’una mentida durant segles no la converteix en veritat. I, 

contràriament, una veritat, encara que sigui ignorada per tota 

una massa de persones durant segles, no, per això, deixa de ser 

veritat. L’argument històric no és decisiu a l’hora de fer l’opció 

cristiana, perquè la repetició d’un missatge no el fa valuós (...) El 
que cal analitzar és la vigència del missatge, si és útil i eficient 

ara i aquí, si conté llavors de veritat, si comunica quelcom de 

valuós per a l’home i la dona d’avui, si és portador d’un 
ensenyament que transcendeix la història.     

Francesc Torralba 

  Una opció per viure ara (I) 
Full dominical Bisbat de Lleida, 6 agost 2017 
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PRESENTACIÓ 
 
En Jesús coneixem la Veritat que és l’Amor 
 

Llavors ells li preguntaren: 
--Qui ets, tu? 
Jesús els respongué: 
--Us ho estic dient des del principi. Tinc molt a dir i a jutjar de 
vosaltres, però el qui m'ha enviat diu la veritat, i jo tan 

sols dic al món allò que li he sentit dir. El qui m'ha enviat és 
amb mi, no em deixa sol, perquè sempre faig allò que li 
plau. 
Mentre parlava així, molts van creure en ell. 
Jesús digué als jueus que havien cregut en ell: 
--Si us manteniu ferms en la meva paraula, realment 
sereu deixebles meus; coneixereu la veritat, i la veritat us 
farà lliures. (Jn 8, 25-26.29-32) 
 

 

Així, doncs, què li plau al Pare? A quina paraula ens hem de 
mantenir ferms? 
 
 

Que us estimeu  els  uns als  altres  tal com jo us he  estimat.  
Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres. (Jn 13, 34) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
 
 
 

      Jo sóc el camí, la veritat i la vida 
(Jn 14, 6) 
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 QUÈ ENS PROPOSEM AMB AQUEST TREBALL 
 
 
- Afirmar-nos en la fe en Jesús de Natzaret, Fill de Déu i 
manifestació de l’Amor del Pare, tot contemplant, tornant a les 
fonts de l’Evangeli. 
  
- Enfortir-nos en aquesta Veritat per a fer front als embats de 
les diverses manifestacions del mal en el nostre món. 

 
- Contemplar el nostre entorn i el món per discernir els diversos 
enganys i simulacions que confonen i solapen la veritat. 
 
- Deixar-nos estimar per Jesús, Camí, Veritat i Vida, per tal de 
modelar les nostres vides a la d’ell. 
 
- Comprometre la vida en la Veritat, reconeixent i acceptant les 
pròpies limitacions sense defallir per la fe en Jesús, que compta 

amb nosaltres i ens estima siguem com siguem. 
 
- Compartir la lluita per la Veritat amb les persones de bona 
voluntat. 
 
- Lloar, agrair, pregar i celebrar la comunió universal en la 
Veritat de l’Amor. 

 

 
 

Sovint la veritat queda avui reduïda a l’autenticitat subjectiva de 
l’individu, vàlida només per a la vida de cadascú. Una veritat 
comuna ens fa por, perquè la identifiquem amb la imposició 
intransigent dels totalitarismes. Tanmateix, si és la veritat de 
l’amor, si és la veritat que es desvela en el trobament personal 
amb l’Altre i amb els altres, llavors s’allibera de la seva clausura 
en l’àmbit privat per a formar part del bé comú. La veritat d’un 
amor no s’imposa amb la violència, no aixafa la persona.                                                                            

                                                                                                                          Francesc  
De l’encíclica La llum de la fe, cap.2, 34 
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Mariona A.P.  

(educadora social i jove mare de família) 

Hans Von Balthasar sj 

(Lucerna,1905 - Basilea,1988) 

Madeleine Delbrêl (França, 1904-1964) 

Mística cristiana, assistenta social, assagista i poetessa 

ESPAI DE MEDITACIÓ i PREGÀRIA 
 

Esperit de la Veritat, 
Llum que il·lumines la ruta. 
Et dono gràcies 
per cada troballa de fe. 
Fes que sigui fecund 
el meu servei a la fe, 
i condueix els qui em són confiats 

a la Veritat completa.                         
                                                                                            

                                                                                                                                                        

Senyor, vine a convidar-nos. 
Fes que visquem la vida  
no com un joc d’escacs  
on tot és calculat; 
no com una partida 
on tot és difícil; 
no com un teorema 
que ens faci trencar el cap; 
sinó com una festa sens fi, 
on l’encontre amb Tu ens renovi, 
com un ball, com una dansa 
entre els braços de la teva gràcia, 
amb la música universal de l’Amor. 

 

. 

 

Senyor, 
Són massa les notícies que ens arriben.  
Se'ns bombardeja d'informació,  

però el mal d'aquest món  
és la ignorància  
i és per això que moltes vegades  
es vol tapar la realitat perquè fa por,  
com tot allò desconegut.  

Senyor,  
jo només somnio el dia  
que ens apropem els uns als altres  
per descobrir-nos, per conèixer-nos,  
per aprendre, per respectar-nos  

i per fer del món un lloc on tothom  
pugui tenir cabuda,  
i una cabuda digna de la veritat. 
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                      XXV 
 

Què és la veritat?  
Vidre llançat, esmicolat,  
als quatre vents de la ciutat,  
trossos de fang molt trepitjat,  
un últim xiscle de negat,  
cruels vestigis de raspall,  
sang a pells fines de cavall,  
netes agulles de cristall  
a dits llardosos de brivall,  
subtils reflexos de mirall  
al gruix del ferro del magall  
que cava clots en dolents horts  

on són colgats els daus dels morts,  
paranys de naips, guanys de parracs,  
itinerant aguait dels llacs,  
dolor, buidor, pecat, espant:  
l'home que tinc al meu davant.  
 

 

 

                   XXIV 

 

Què és la veritat? 
La solitud de l’home 
i el seu secret esglai: 
només, potser, aquest home, 
el teu amagatall. 
El poder sentencia 

un reu lligat de mans. 
Lluny, en la nit de fora, 
sentim com canten galls. 
S’estén remor de fasos, 
els llums són apagats.         

 
 
      
 
 

 
 
 
              

           XXVI 
 

Què és la veritat? 
Qui sap si tu, tal volta tu 
o també tu. Potser ningú. 
Mentre vents llops baixen del ras 

on regna dreta damunt glaç 
la negra torre, mida, dit 
il·limitat del que és finit, 
la ratlla es torna just un punt, 
i dins, colgat, el temps difunt. 
No hi ha començ, repòs, ni qui 
venci l’esglai nu del camí. 
Arc fosc, alçat ull de la nit: 
al clos del buit, mai cap sentit. 

 

 
 
 

De Setmana Santa 

Salvador Espriu  

(Santa Coloma de Farners,1913 -Barcelona,1985) 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Coloma_de_Farners
https://ca.wikipedia.org/wiki/1913
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/1985
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Sí, Tu ets la Veritat.  
A mesura que anem caminant  
per Tu va entrant la teva veritat.  
No entra per la ment racionalista  
ni per la deducció de les seves lògiques.  
Es va desvetllant en el teu contacte,  
en el seguiment del que ensenyes,  
una veritat rebuda com un do.  
Una Veritat que ets Tu mateix.  
I que et comunica les veritats del sentit,  
de l’amor, dels orígens,  
de la presència, de la comunitat,  
de la humanitat, de la capacitat de reeixir,  
dels finals de la vida mortal,  
de l’abraçada que s’espera.  
Del goig de l’ànima  
i de la creu suportable en l’amor. 
 És la veritat revelada,  

no deductiva ni demostrada.  
Quin regal de l’Esperit que ens has enviat! 
I, en Ell, saber que Déu és Amor,  
que l’univers neix de l’amor,  
que Déu és unitat i comunitat,  
que som fills i filles de Déu... 
i que el nostre futur està en Ell.              Jesús Renau, sj. 

 

 
 
 

Déu etern i misericordiós, 
Tu que estimes la pau, l’amor, la unitat i no la discòrdia. 

Concedeix-nos la gràcia de convertir-nos a la teva unitat, 
de cercar la teva única i eterna veritat,  
de mantenir-nos lluny de tota discòrdia, 
per tal que tinguem uns mateixos sentiments 
i una mateixa intel·ligència  
orientada únicament vers Jesucrist. 
Que puguem lloar-te i celebrar-te junts, 
a Tu, Pare nostre que estàs en el cel, 
pel teu Fill Jesucrist, 
en la unitat de l’Esperit Sant  

pels segles dels segles. Amén. 
 
 

Martí Luter (Eisleben, 1483-1546) 
Teòleg, frare de l'Orde de Sant Agustí, inspirador de la Reforma Protestant. 
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ORIENTACIÓ DEL TREBALL i CALENDARI 

1. El consiliari i/o el responsable vetllaran perquè cada persona –dins de les seves possibilitats– porti el material corresponent i, sobretot,  el 
treball personal previ quan correspongui. També procurarà la presa de notes en les reunions i que l’espai de pregària i meditació sigui present. 

        2. La síntesi per a la JN podrà referir-se a tot el document o bé als moments forts que ha provocat en la vida i en el treball del grup . 

Temps aprox.  - Espais – Material Apartats Continguts a treballar Objectius 

 
TEMPS:  Octubre – Novembre 2017 
ESPAI: El grup 
MATERIAL: Document 25 
RESPONSABLE: Èmfasi en el contingut  i 
comprensió d’aquests apartats 

 
PRESENTACIÓ I 
PROPOSTA DE 
TREBALL 
(pàgines 3-4) 
 

a) PRESA DE CONSCIÈNCIA QUE EL TREBALL COMENÇA DES 
D’AQUESTS APARTATS. PER A SITUAR-S’HI I APROFUNDIR EN 
EL SENTIT DE LA PROPOSTA QUE FA. 
b) ACTITUDS: CONTEMPLACIÓ I APROFUNDIMENT ACTIUS 

c) DISPOSICIÓ PERSONAL I DEL GRUP MITJANÇANT LA 
LECTURA DELS TEXTOS, LA PREGÀRIA I EL DEBAT.  

 

 
1. Situar-se i aprofundir en el sentit de la 
proposta que fa el treball. 
 2. Fonamentar el treball i l’actitud personal 
en la pregària, la contemplació i l’obertura de 
cor. 

 
TEMPS: Nov. 2017 – Gener  2018 
ESPAIS: 

Personal→Treball preparació prèvia  
Grup→ Diàleg reflexiu 

MATERIAL: Doc. 25 i notes personals. 
RESPONSABLE: Acotació de les qüestions 

 
1. VEURE: 
UNA LECTURA 
CREIENT DEL 
PRESENT 
(pàgina 10) 

 
a) PREGÀRIA I MEDITACIÓ PERSONALS I EN GRUP. 
b) REFLEXIÓ SOBRE LES JUSTIFICACIONS, DE L’ENTORN I 
PRÒPIES, QUE DISTORSIONEN LA VERITAT, TENINT PRESENT 
QUE PER A NOSALTRES, CRISTIANS, LA VERITAT ÉS EL CRIST I 
EL SEU MISSATGE.  

1. Reservar temps per a la pregària i meditació 
personals i de grup. 

 

2. Recolzar la reflexió en l’aprofundit fins ara 
en el treball (textos anteriors, debat, actituds) 
3. Prendre consciència de les distorsions de la 
veritat per les pròpies justificacions i les del 
nostre entorn proper i global. 

 

TEMPS:  Gener – Març 2018 
ESPAIS:  

Personal→ Part personal de l’Estudi d’Ev. 
Grup→ Part pròpia del grup en l’Ed’E. 

MATERIAL: Doc. 25 i Ed’E personal 
RESPONSABLE:  Èmfasi en la contemplació 
progressiva i la pregària. 

 

 
2. JUTJAR: 
ESCOLTA DE LA 
PARAULA 
 
(pàgines 11 i 15) 
 

 

 

a) PREGÀRIA I MEDITACIÓ PERSONALS I EN GRUP. 
b) TREBALL CONTEMPLATIU I PROGRESSIU DELS QUATRE 
TEXTOS DEL NOU TESTAMENT PROPOSATS. 
c) PARAULA I TESTIMONI DE JESÚS. 
d) OPCIONS I ACTITUDS DE LA PERSONA DAVANT DE JESÚS 
e) SIGNIFICAT I PRESÈNCIA DE L’ESPERIT SANT EN NOSALTRES  

 

1. Contemplar  la Paraula per anar-hi a fons. 
2. Contrastar l’actitud de Jesús i les nostres a 
l’hora de donar testimoni de la Veritat. 
3. Deixar-se estimar per Ell a la seva manera. 
4. Aprofundir en l’acció de l’Esperit Sant, avui. 
5. Desitjar i treballar la conversió i l’agraïment 
 

 

TEMPS:   Abril 2018 
ESPAIS 
    Personal→ pregària i decisions pròpies 
    Grup→ Acollida i  recolzament de les  
    decisions personals. Opcions com a grup. 
MATERIAL: Doc. 25 i les decisions personals  
RESPONSABLE: Èmfasi en el treball previ.  

 
3. ACTUAR: 
TESTIMONIS DE 
LA VERITAT 
 

(pàgina 14) 

 

 
a) PREGÀRIA PERSONAL I DE GRUP, ESPAIS ESSENCIALS PER A 
DUR A TERME LA RESPOSTA A LES CRIDES.  
b) NOVES ACTITUDS I ACCIONS PER A LA NOSTRA VIDA EN 
RELACIÓ AL TESTIMONIATGE DE LA VERITAT. 
c) PROPOSTA DE REVISIÓ DELS COMPROMISOS. 

 
1. Renovar actituds de fons quant al 
testimoniatge de la Veritat. 
2. Optar per  accions concretes quotidianes. 
3. Valorar si és possible alguna acció en grup. 
4. Elaborar un calendari de revisió envers els 
compromisos presos. 

 

TEMPS: Abans del 30 d’abril 2017 
ESPAI: Coordinadores Comarcals o 
Diocesanes.  
MATERIAL: Síntesis dels grups 
 

 

POSADA EN 
COMÚ I SÍNTESI 
COMARCAL o 
DIOCESANA 

TROBADA DE REPRESENTANTS DE GRUPS O BÉ TROBADA 
COMARCAL/DIOCESANA GENERAL ON SIGUIN PRESENTS: 

-LA PREGÀRIA I/O L’EUCARISTIA 
-LA POSADA EN COMÚ DEL TREBALL DELS GRUPS. 

1.Elaborar la síntesi final del treball 
comarcal/diocesà. 
2. Trametre aquesta síntesi a  
laveu@mcpcc.cat 

 

TEMPS: DIUMENGE, 6 DE MAIG 20178 
ESPAI: Tot el Moviment 
LLOC: DIÒCESI DE TARRAGONA, a concretar 

 
47a JORNADA 
NACIONAL 

a) ASSEMBLEA GENERAL  
b) APORTACIONS SOBRE EL TREBALL DEL CURS.  
c) CONFERÈNCIA  

d) EUCARISTIA...            ÉS LA NOSTRA FESTA ! 
1.Experimentar el goig de sentir-nos 
moviment que camina, comparteix i celebra. 
2. Extreure conclusions generals del treball a 
partir de les aportacions i de la conferència. 

mailto:laveu@mcpcc.cat
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1. VEURE: UNA LECTURA CREIENT DEL PRESENT 
 

 
La veritat està en crisi 
 

En els darrers temps es va posant de moda parlar de la 
postveritat, per no dir cruament el que és: la mentida 
institucionalitzada. Repetir la mateixa mentida no la 
converteix en veritat; és una pèrdua ètica molt gran d’una 
societat basada en un fort individualisme, en què pel meu 

benefici puc fer tot el que calgui, com si això ja converteix 
en ètic tot el que faci pel meu bé i dels meus, encara que 
perjudiqui uns altres o la societat en el seu conjunt. 
 
La corrupció n’és un exemple. Si el jutge et declara innocent, 
ja ho ets; no importa que efectivament hagi robat o m’hagi 
aprofitat del càrrec. Si sóc declarat innocent per manca de 
proves o per haver caducat legalment, diuen: “Tinc la 
consciència tranquil·la”, frase molt escoltada; però clar, amb 
la mentalitat abans esmentada, em puc arribar a enganyar  
a mi mateix. 
 
Joan Viñas, rector de la Universitat de Lleida 2003-2011. 

De l’article Ètica, postveritat, individualisme i referèndum al diari 

digital de Ponent Hola LLEIDA de 20 juny 2017.  
 

 

Des de la perspectiva que ens obren els textos anteriors, 
vulguem observar l’entorn, el món i nosaltres mateixos tot 
reflexionant sobre:  
 
- Les justificacions de les desigualtats i de les injustícies. 

- Les justificacions del poder econòmic, polític, eclesial, personal. 

- La imposició de la veritat dels mitjans de comunicació. 

- La pretesa llibertat per sobre de la responsabilitat. 

- El relativisme: si no hi ha veritat absoluta, per què buscar-la?  

  Tot esdevé relatiu i ja no hi caben aspiracions a la veritat. 

- El tòpic “ser creient no em deixa ser lliure”. 
 

 
 

- ... 
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2. JUTJAR: ESCOLTA DE LA PARAULA 
 

La proposta d’estudi d’Evangeli1 passa per quatre contemplacions. 
 

Primera contemplació 
Les espigues arrencades en dissabte  

(Mc 2, 23-28)  
 
Per a Jesús és inqüestionable la primacia de la persona humana i 
de les seves necessitats vitals per sobre de la lletra de la Llei. 

 
 

Un dissabte, Jesús passava per uns sembrats. Tot fent camí, els 
seus deixebles es posaren a arrencar espigues. Els fariseus li 
van dir: 
--Mira, per què fan en dissabte això que no és permès? 
Jesús els respon: 
--¿No heu llegit mai què va fer David quan van tenir necessitat 
de menjar ell i els qui anaven amb ell? Tal com es diu en el 
passatge del gran sacerdot Abiatar, David va entrar al temple 
de Déu, va menjar els pans d'ofrena, que solament poden 
menjar els sacerdots, i en va donar també als qui 
l'acompanyaven. 
I els deia: 
--El dissabte ha estat fet per a l'home, i no l'home per al 
dissabte. Per això el Fill de l'home és senyor fins i tot del 
dissabte. 
 

              

Segona contemplació 
Jesús davant de Pilat 

(Jn 18, 33-38) 
 
L’esperit de la Veritat de l’Amor per sobre de la lletra de la Llei 
porta Jesús a la mort. Un home pot evitar-ho, però té por. 
Pregunta, però fuig de la resposta. 

 
 

Pilat se'n tornà a l'interior del pretori, féu cridar Jesús i li digué: 

--¿Tu ets el rei dels jueus? 
 

                                                
1 Trobareu la guia a la pàg. 15 
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Jesús contestà: 
--¿Surt de tu, això que em preguntes, o bé d'altres t'ho han dit 
de mi? 
Pilat replicà: 
--Que potser sóc jueu? Són el teu poble i els grans sacerdots els 
qui t'han posat a les meves mans. Què has fet? 
Jesús contestà: 
--La meva reialesa no és d'aquest món. Si fos d'aquest món, els 
meus homes haurien lluitat perquè jo no fos entregat als jueus. 
Però la meva reialesa no és d'aquí. 
Pilat li digué: 
--Per tant, tu ets rei? 
Jesús contestà: 
--Tu ho dius: jo sóc rei. Jo he nascut i 
he vingut al món per donar testimoni de 
la veritat. Tots els qui són de la veritat 
escolten la meva veu. 
Li diu Pilat: 

--I què és la veritat? 
Després de dir això, Pilat va sortir altra 
vegada a fora, on eren els jueus. 

 

 
 
 

Tercera contemplació 
Negacions de Pere 

(Lc 22, 54-62)  
 

La por i la negació de la Veritat per part del deixeble. Tanmateix, 
es troba amb la mirada de Jesús, que el coneix més que ell mateix, 
i se l’estima.   

 
                          

El van agafar, doncs, i se'l van endur a la casa del gran 
sacerdot. Pere seguia de lluny. Van encendre foc al mig del 
pati, s'hi assegueren al voltant, i Pere es va asseure entre 
ells. Una criada el veié assegut vora el foc i, després de mirar-
se'l fixament, va dir: 
--Aquest home també hi anava, amb ell. 

Però ell ho negà: 
--No, dona; no el conec de res. 
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Detall del retaule del Sant Esperit, de Lluís Borrassà  
i el seu esclau Lluc, s.XV – Sant Llorenç de Morunys 
 
 

Poc després, un altre el va veure i 
digué: 
--Tu també ets d'ells. 
Pere contestà: 
--No, home; no ho sóc pas. 
Cosa d'una hora més tard, un altre 
s'hi entossudí: 
--És veritat, aquest també era 
amb ell: si fins i tot és galileu! 
Però Pere va replicar: 
--No, home; no sé de què parles. 
A l'instant, mentre encara ell 
parlava, va cantar un gall. Llavors el Senyor va girar-se i mirà 
Pere; i Pere es recordà de les paraules que el Senyor li havia dit: 
«Abans que avui canti el gall, m'hauràs negat tres vegades.» I 
així que va ser fora, va plorar amargament. 
 

 
 Quarta contemplació 

L’Esperit de Veritat 
 

Jesús ha pregat al Pare perquè ens enviï un Defensor, l’Esperit 
Sant que ens guia cap a la Veritat i ens enforteix en els embats. 
 

 

 

Quan vingui el Defensor, l'Esperit de la veritat que procedeix del 
Pare i que jo us enviaré des del Pare, ell donarà testimoni de mi 
(Jn 15, 26). 
 

Ell és l'Esperit de la veritat, que el món no pot acollir, perquè no 
és capaç de veure'l ni de conèixer-lo: sou vosaltres qui el 
coneixeu, perquè habita a casa vostra i estarà 
dins de vosaltres (Jn 14, 17). 
  

Quan    vingui    l'Esperit   de   la   veritat,  us  
conduirà cap a la veritat sencera (Jn 16, 13). 
 

Qui venç el món  sinó el qui creu que Jesús és 
el  Fill  de   Déu?   Ell,   Jesucrist,   ha   vingut  
valent-se de  l'aigua i  de la  sang.  I  l'Esperit  
en dóna testimoni, ja que l'Esperit és la veritat 

(1Jn 5, 5-6). 
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3. ACTUAR: TESTIMONIS DE LA VERITAT  

 
 

Cal alliberar-nos de tantes pors que ens paralitzen per tornar a 
Jesús. Hem de resistir-nos a viure sotmesos sempre a la lògica 
de l’establert o acostumat. No sentir-nos obligats a un passat 
immutable, pensat i desenvolupat per a altre temps i una altra 
societat. La por és, tal vegada, el nostre més gran pecat. La por 
ens paralitza, ofega l’alegria, ens fa viure sota el recel i la 
sospita, asfixia la llibertat dels fills i filles de Déu. Quan comença 

la por acaba la fe. 
 

Necessitem respirar com més aviat millor un clima més amable 
en l’Església de Jesús. Podem i hem de fer créixer entre 
nosaltres la confiança, la cordialitat, la comunicació, l’audàcia, 
la cerca sincera de veritat evangèlica. En impulsar la renovació 
evangèlica, el papa Francesc ens diu aquestes paraules: Més que 
la por d’equivocar-nos, espero que ens mogui la por de 
recloure’ns en les estructures que ens donen una falsa 
contenció, en les normes que ens converteixen en jutges 
implacables, en els costums en què ens sentim tranquils, mentre 
a fora hi ha una multitud famolenca i Jesús ens repeteix sense 
cansar-se: “Doneu-los menjar vosaltres mateixos” (Mc 6, 37) La 
joia de l’Evangeli, 49. 
 

José Antonio Pagola – Tornar a Jesús – Claret, Bcn 2014 
 

 
 

1 – Treball personal previ a partir d’aquestes qüestions: 
Què he de fer jo per progressar en aquest testimoniatge  

a - en la meva vida personal? 

b - en els meus compromisos socials del poble i més enllà? 

c - en la meva comunitat i en l’Església? 

2 – Comunicar i compartir amb el grup la reflexió i el compromís. 

3 – Recordar els compromisos en iniciar el nou curs i revisar-los,  
     com a mínim, en acabar-lo. 
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PAUTA PER A L’ESTUDI D’EVANGELI EN GRUP 

 
 
Treball personal previ: 
 
1. Oració. 
Prepara’t amb uns moments de silenci i de pregària, invocant l’ajuda de l’Esperit Sant per 
a contemplar i convertir el cor. 
 
2. Lectura. 
Llegeix detingudament el passatge. 
 
3. Contemplació. 

a) Contempla i escolta Jesús i els altres personatges de l’escena. 
         Interessa’t i entretén-te en tot el que diu, el que fa, a qui es dirigeix i  
      com... amb vistes a conèixer i estimar Jesús. 
 

b) Mira la vida,  la teva i la del teu entorn,  la del món,  a la llum  
    d’aquesta contemplació de l’Evangeli. Acull les crides que Jesús et fa: 
    - Per seguir-lo, quines actituds he de mantenir? Quines he de canviar? 
    - Què puc fer, en concret, en el dia a dia, per tal que el meu amor sigui 
      amor de seguiment del Mestre i Senyor? 

 
 
 
Treball en comú: 
 
4. Pregària inicial. 
Abans de compartir el nostre treball, disposem els nostres cors al do de l’Esperit Sant: 

 
O Déu, que santifiqueu tota l’Església enmig dels pobles i nacions, 

vesseu arreu de la terra els dons de l’Esperit Sant 
i repetiu en els cors dels qui creuen en Vós 
allò que la vostra bondat divina va obrar 

als mateixos inicis de la predicació de l’Evangeli. 
Per nostre Senyor Jesucrist. Amén. 

 
5. Compartició. 
Amb confiança i acolliment els uns envers els altres, comuniquem-nos el que hem 
descobert en aquest diàleg d’amor que hem mantingut amb el Senyor en la nostra 
contemplació. 
 
6. Pregària final d’acció de gràcies, de petició, de penediment, d’admiració, de lloança... 
segons cadascú i tots junts. 
 
 


